
Studieområde - Studieplan 

 

Titel Indhold Fag Modul- og timeregnskab Evaluering 

Digitalisering 

December, 1. år 

  

Sociologi, sociale medier, 

fake news, kildekritik 

Samfundsfag 

Engelsk 

Dansk 

5 moduler – 8,3 timer 

5 moduler – 8,3 timer 

5 moduler – 8,3 timer 

  

1 uges forløb inkl. 

prøveafholdelse 

  

Mundtlig prøve i grupper med 

lærerstillede opgaver. 

Skab din egen 

virksomhed 

Juni, 1. år  

Innovation, 

forretningsplan, 

etableringsbudget 

  

Afsætning 

VØ 

9 moduler – 15 timer 

6 moduler – 10 timer 

  

1 uges forløb inkl. 

prøveafholdelse 

  

Mundtlig prøve i grupper med 

lærerstillede opgaver – fokus på 

innovation og produktudvikling. 



Bæredygtighed 

November, 2. år 

Miljøpolitik, lovgivning, 

i- og u-lande, CSR, 

cirkulær økonomi 

IØ 

Afsætning 

VØ 

IØ: 12 moduler – 20 timer 

AØ: 6 moduler – 10 timer 

VØ: 3 moduler -  5 timer 

 

1 uge og 2 dages forløb, inkl. 

prøveafholdelse. 

Mundtlig prøve i grupper. 

Arbejde med egen problemformulering 

på basis af materiale, eleverne selv 

finder. 

Matematisk 

beregning og 

økonomisk 

modellering. 

Januar, 2. år  

Finansiel matematik, 

eksponentiel vækst, 

aktiehandel, økonomiske 

modeller. 

Matematik 

VØ 

IØ 

Matematik: 6 moduler – 10 

timer 

VØ: 6 moduler – 10 timer 

IØ: 5 moduler – 5 timer 

  

1 uges forløb inkl. 

prøveafholdelse. 

 

Mundtlig prøve i grupper. 

Arbejde med egen problemformulering 

på basis af materiale, eleverne selv 

finder. 

Kultur, marked 

og 

kommunikation, 

april 2. år 

  

Kulturteori, lokale sæder 

og skikke, 

erhvervskorrespondance 

Kulturforståelse 

Engelsk 

2. fremmedsprog 

3 moduler – 5 timer 

6 moduler – 10 timer 

6 moduler – 10 timer 

  

1 uges forløb eks. rettetid. 

Rettetid hentes fra Engelsk og 

2. fremmedsprog. 

  

Skriftlig prøve i grupper. 

Arbejde med egen problemformulering 

på basis af materiale, eleverne selv 

finder. 



Globalisering 

September-

oktober, 3. år  

Kulturel og økonomisk 

globalisering. 

  

IØ 

AØ 

VØ 

Engelsk Erhvervsret 

  

IØ: 7 

VØ: 7 

AØ: 7 

Engelsk: 8 

Erhvervsret: 3 moduler 

  

1 uge og 3 dages forløb eks. 

rettetid. 

Rettetid hentes fra Afsætning, 

IØ, VØ og Engelsk. 

  

Individuel rapport. (SRO) 

Arbejde med egen problemformulering 

på basis af materiale, eleverne selv 

finder. 

  

Menneske, etik og 

rettigheder 

November- 

december, 3. år 

  

Krige og konflikters 

indflydelse på kunsten. 

  

Dansk 

Historie 

Dansk: 12 moduler - 20 timer 

Historie: 9 moduler - 15 timer 

 

1 uge og 2 dages forløb eks. 

rettetid, men inkl. 

prøveafholdelse.  

Rettetid hentes fra Dansk + 2 

fra 130-timerspuljen. 

 

Individuel rapport med mundtligt 

forsvar (DHO). 

Arbejde med egen problemformulering 

på basis af materiale, eleverne selv 

finder. 

  

  

 

 

 

 

 

 


